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BSO BOON

12 juli - 16 juli
ma Deze week krijgen de Maxi’s het echt EK gevoel mee!

Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur

di

Andere tijden uitsluitend na
telefonisch overleg 24 uur
van te voren.

Amsterdamse bos - Vandaag brengen we de hele dag door in het
Amsterdamse bos. Hier krijgen de kinderen een echte voetbaltraining zoals Ajax ook altijd heeft.

wo Strand - Voetbal maar dan anders!
We gaan heerlijk naar het strand voor een potje beach soccer.
(vergeet je zwemkleding niet!)
do

De Maxi’s gaan hun eigen voetbalshirt maken.
(Neem een wit T-shirt mee!)

vr

Vandaag draait het vooral om beheersing en techniek.
Heb jij een beetje balgevoel?

Ochtendprogramma
Vlag maken &
EK speurtocht

Middagprogramma
Dribbel koning &
Levend kwartet voetbal

Ajax bostraining

EK toernooi &
mediatraining

Beach soccer, zand stadion bouwen en voetvolley

T-shirt maken

Techniek training &
EK penaltybokaal

Voetgolf

Soccer mini games
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Week 2 Talentenweek
BSO BOON
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend na
telefonisch overleg 24 uur
van te voren.

19 juli - 23 juli
ma ’s Morgens mag je iedereen uitdagen voor verschillende spellen.
’s Middags gaan we talenten ontdekken. Heb jij een verborgen talent? Laat het dan maar eens zien!
di

Daag iedere maxi uit en kom zo hoog mogelijk op de ranglijst!

wo
do

’s Morgens gaan de Maxi’s hun eigen toneelstukken maken en
’s middag veranderen ze in sportinstructeurs!

vr

‘s Morgens kan je laten zien hoe goed jij bent in raden. ’s Middags
een groot spel waarbij allemaal verschillende sporten aan bod
komen.

Ochtendprogramma
Mini outdoor games

Middagprogramma
Boon’s got talent

De hele dag Challenge Battle
De grote lama’s
improvisatie show

Picasso opdracht tekenen

Crea Bea theater class

Sportles geven

Wie/wat ben ik?
& Uitbeelden

Dobbelspel
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Week 3 Olympische spelen
BSO BOON

26 juli - 30 juli
ma Vandaag staan helemaal in het teken van teamspelen.

Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur

Ochtendprogramma
Middagprogramma
Teamlogo maken.
Team battle toernooi
Bedenk je eigen logo met Een toernooi van allemaal
je team.
verschillende sporten.

di

Judo, boogschieten, tafeltennis en lichtspel

Marathon
- Estafette
- Zeskamp

Knutselen & Olympische
spelen quiz

Piraten eiland

Atletiek Health City

Honkbal & Golf

Boon on wheels

Parcours on wheels

Andere tijden uitsluitend na
telefonisch overleg 24 uur
van te voren.

Vergeet vandaag geen droge kleding mee te nemen voor het
kanovaren!

wo Maak je eigen versie van het Olympisch stadium.
’s Middags gaan we naar het Amsterdamse bos
do

In de ochtend gaan de Maxi’s naar Health City voor atletiek.
’s Middags: welke sport vind jij het leukst?

vr

Neem vandaag je eigen step, skateboard of skeelers mee!
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Week 4 Adventure Week
BSO BOON
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend na
telefonisch overleg 24 uur
van te voren.

2 augustus - 6 augustus
ma Trek vandaag je oude kleding aan, want de kans is groot dat je vies
gaat worden!

di

Vandaag gaan we op avontuur in het Amsterdamse bos.
In de middag hebben de kinderen even rust tijdens een heerlijke
picknick.

wo In de ochtend gaan de Maxi’s naar het park. ’s Middags is in
Pandora alles klaargezet voor een megaklimparcour.
do

BOON Uitje!

vr

‘s Morgens houden we een mega verstoppertje. In de middag kan
je laten zien hoe handig je bent.

Ochtendprogramma

Middagprogramma

Survival in het park

Jachtseizoen
Kennen jullie de serie
jachtseizoen?

Hele dag: Levend stratego en Vlaggenroof

Survival estafette

Klimmen en klauteren in
de gymzaal

Hele dag: bezoek aan pretpark Drievliet
Verstoppertje

Houtbewerking
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Week 5 Zomerspelen
BSO BOON
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend na
telefonisch overleg 24 uur
van te voren.

9 augustus - 13 augustus
ma De winterspelen in de zomer.
Het ijs is veranderd in water, maar pas op, het is nog net zo glad!
di

BOON on wheels! Neem je eigen step, skateboard of Skeelers mee! ’s
Middags: Wie is de sterkste?

wo Verschillende onderdelen in een ronde.
Denk hierbij aan waterballonnen en water pistolen.

Ochtendprogramma

Middagprogramma

Glij-hockey
Op een groot zeil met sop

Water-estafette

Wake boarding
And more

Touwtrekken 2.0

Hele dag: Biatlon

do

Ontdek ‘s morgens je mogelijke nieuwe favoriete sport en
glibber ‘s middags alle kanten op in het sop

Jeu des Boules toernooi

vr

De kinderen mogen vandaag zelf kiezen welk onderdeel ze deze
week het leukste vonden!

Hele dag: Kidskeuzedag

Zeilvoetbal
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Week 6 Feestweek
BSO BOON
Brengen: 08:00 – 09:30 uur
Ophalen vanaf 16:30 uur
Andere tijden uitsluitend na
telefonisch overleg 24 uur
van te voren.

16 augustus - 20 augustus

Ochtendprogramma

Middagprogramma

ma De laatste week staat in het thema van het feestkamp.
Springkussens, waterpret en natuurlijk muziek!

Oud hollandse spelen
Win jij of win ik?

Feestkamp

Zomer bingo

Feestkamp

di

’s Morgens nummertjes strepen en winnen maar en
in de middag vrij bewegen over alle onderdelen van Kampfeest!

wo Vandaag zijn de kinderen de baas!
Oh oh!

Hele dag: Kidskeuzedag

do

Ontdek je nieuwe favoriete sport. ’s Middags: de eindstrijd.
Wie staan er bovenaan aan het einde van de middag?

Feestkamp

Jongens tegen
de meiden

vr

In de ochtend vrij bewegen over alle onderdelen van Kampfeest!
’s Middags nummertjes strepen en winnen maar!

Feestkamp

Zomer Bingo + Disco

